Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht
T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,
Markt 22
3351 PB Papendrecht

Papendrecht
Onderwerp

26 juli 2020
Fourneren opstartkapitaal € 9.000 t.b.v. kermis

Geachte heer Moerkerke,
Tot ons wendde zich de familie Haverkort met onderstaand verzoek.
“Wij willen heel graag geholpen worden met opstart kapitaal zodat wij weer open kunnen met de
kermis. wij zijn in maart stil gelegd daar de overheid. We krijgen wel een BBZ uitkering van de
Drechtsteden. Maar nu de kermissen weer voorzichtig opstarten hebben wij in de afgelopen maanden
geen buffer op kunnen bouwen. Normaal hebben we altijd wel geld op het begin van het seizoen.
Maar omdat wij niet open mochten die eerste belangrijke kermissen hebben we echt niks om weer
open te kunnen. Om weer te kunnen starten hebben we een bedrag nodig van € 9000.00 (negen
duizend euro); dat is voor keuringen en handel die gehaald moet worden en we moeten ook
investeren in andere kaartjes. Want die we nu gebruiken kunnen we nu niet in corona tijd gebruiken
vanwege corona. En we moeten de nodige aanpassingen doen. Zoals desinfectie zuilen bij onze 2
spullen en schermen om bij onze spullen te zetten en afzet lint bij de suikerspinkraam. En strippen
voor op de grond te plakken zodat ze anderhalve meter afstand te houden. Ik hoop dat jullie als
gemeente zijnde ons kunnen helpen anders gaat het enige kermisgezin ten onder wat in Papendrecht
woont.. en dat we ook nog steun krijgen van de BBZ voor als we te kort gaan komen en niet aan die
1503,00 per maand zodat we ons beroep en de toekomt van onze dochter ook veilig kunnen stellen.
Want het is een eeuwenoude traditie die we heel graag willen behouden. En we hopen dat jullie ook
de kermis nog door kunnen laten gaan in Papendrecht. Misschien later in dit jaar. Omdat april voor de
exploitanten een zware tijd geweest. Er zijn een paar kermissen die hebben ze verzet naar eind
oktober of november. We horen graag zo spoedig mogelijk van jullie. Zodat wij ook weer snel kunnen
opstarten”, aldus de familie Haverkort.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht verzoekt uw college zo snel als mogelijk doch uiterlijk voor
15 augustus 2020 een bedrag van € 9.000 ter beschikking te stellen, als subsidie of als gift, zodat de
familie Haverkort de kermisactiviteiten kan gaan opstarten.
De familie Haverkort is een Papendrechtse kermisfamilie. Mede daarom vinden wij het van groot
belang deze Papendrechtse familie, die een bijzonder ambacht beoefent en een significante
volkstraditie in stand houdt, te ondersteunen. De gemeente heeft er de financiële middelen voor,
vandaar dat wij het verzoek van de familie aan de gemeente gerechtvaardigd vinden.
Deze familie is door de (Rijks-)overheid gedupeerd omdat in maart niet mocht worden opgestart
i.v.m. Corona. Het ligt daarom op de weg van de overheid de familie nu ruimhartig te compenseren.
Dit is een politieke vraag ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van
Papendrecht, weshalve wij binnen een maand na dato gaarne beantwoording tegemoet zien.
Haast geboden
Gelet op het specifieke karakter van deze situatie rekenen wij erop dat de gemeente de familie
Haverkort ondubbelzinnig, ruimhartig en snel zal helpen de opstart van de kermisactiviteiten ter
hand te nemen en het benodigde bedrag van € 9.000 ter beschikking te stellen.
Volgens ons moet dit kunnen lukken voor 15 augustus 2020.
Het contactadres per e-mail van de familie is: chantal23-09@hotmail.com

Hoogachtend,
Fractie Onafhankelijk Papendrecht
Ruud Lammers
fractievoorzitter.

